
רשומות

התקנות קובץ
5 בינואר 2006 6451 התשס"ו בטבת ה'

314   . . . . . . . . . . התשס"ו-2006 שעה), והוראת (תיקון לוויין) לשידורי רישיון למתן ותנאים (הליכים הבזק תקנות

314   . . . . . . התשס"ו-2006 סוציאלי), עובד שאינו גם מי (תפקיד שרשאי לעסוק בו הסוציאליים העובדים תקנות

314 התשס"ו-2006 . . . . . . . . . .   (תיקון), נכה) לילד עזרה ללימודים וסידורים מחיה, (דמי הלאומי הביטוח תקנות

315 התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), חדשה) ותביעה מחדש (בדיקה נכות) (ביטוח הלאומי הביטוח תקנות

316   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006 (תיקון), קבע) בשירות חייל בעד ביטוח (דמי הלאומי הביטוח תקנות

316   . . . . . . . התשס"ו-2006 ,(2 (מס' מידבקות) רשימת מחלות - לפקודה השניה (שינוי התוספת העם בריאות צו

עמוד
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לוויין) לשידורי רישיון למתן ותנאים (הליכים הבזק  תקנות
התשס"ו―2006 והוראת שעה), (תיקון

לאחר ושידורים), התשמ"ב-11982, (בזק לחוק התקשורת 6מח לפי סעיף בתוקף סמכותי
הכנסת, של הכלכלה ועדת ובאישור לוויין, ולשידורי כבלים לשידורי המועצה עם התייעצות

אלה: תקנות מתקין אני

התשנ"ח-21998  לוויין), לשידורי רישיון למתן ותנאים (הליכים הבזק תקנות של בשמן .1
ושידורים)". (בזק יבוא "התקשורת "הבזק" העיקריות), במקום התקנות - (להלן

שנים  שלוש של בתקופה העיקריות, ו–26 לתקנות (ד1) עד 11(ג) אף האמור בתקנות על .2
חוק לפי  טלוויזיה לשידורי זיכיון  בבעל מחזיק לגוף מותר אלה,  תקנות של מיום תחילתן
העיקריות בתקנות הקבוע בשיעור העולה על אמצעי שליטה במבקש להחזיק השניה, הרשות
 24% של בשיעור מכל סוג שליטה אמצעי כאמור זיכיון בבעל מחזיק ובלבד שאינו האמורות,

ומעלה.

בתשרי התשס"ו (1 בנובמבר 2005). כ"ט ביום אלה תקנות 3. תחילתן של

(21 בדצמבר 2005) בכסלו התשס"ו כ'
ן ו שר אריאל  (3-2861 (חמ

התקשורת שר                                                                                   
__________

.218 עמ' התש"ס, 1 ס"ח התשמ"ב, עמ' 218;

.963 עמ' התשס"א, 2 ק"ת התשנ"ח, עמ' 1172;

מי שאינו גם בו לעסוק שרשאי (תפקיד הסוציאליים  תקנות העובדים
התשס"ו―2006 סוציאלי), עובד

התשנ"ו-11996, הסוציאליים, העובדים לחוק ו–61(א) 6(א) סעיפים לפי סמכותי בתוקף
אלה: תקנות מתקין אני סוציאלית, לעבודה המועצה עם התייעצות ולאחר

הוא בחלקו שרק הרווחה, במשרד וחברתיים אישיים לשירותים האגף מנהל בתפקיד .1
סוציאלי. עובד שאינו גם מי לעסוק סוציאלית, רשאי בעבודה עיסוק

(15 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"ד
ן ו שר אריאל  (3-3092 (חמ

הרווחה ושר הממשלה ראש                                                                                   
__________

1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 152.

לילד נכה) ללימודים וסידורים עזרה מחיה, הלאומי (דמי תקנות הביטוח
התשס"ו―2006 (תיקון),

התשנ"ה- משולב], [נוסח הלאומי הביטוח לחוק ו–400 222א סעיפים לפי סמכותי בתוקף
ועדת  ובאישור לחוק,  12 סעיף  לפי המוסד מועצת  עם בהתייעצות החוק),  - (להלן  11995

אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של והבריאות הרווחה העבודה

__________
.70 עמ' התשס"ד, ;154 עמ' התשנ"ז, 1 ס"ח התשנ"ה, עמ' 207;

השם שינוי

למי גם תפקיד
שאינו עובד

סוציאלי

שעה הוראת

תחילה
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נכה), לילד וסידורים עזרה ללימודים (דמי מחיה, הלאומי הביטוח לתקנות 6(א) בתקנה .1
- העיקריות) התקנות - (להלן התשנ"ח-21998

תימחק; - (1) פסקה (2)

"48" יבוא "12". ובמקום ,"(1) "בפסקה יבוא ו–(2)" (1) "בפסקאות במקום (2) בפסקה (3),

- לתקנות העיקריות 8(ד) בתקנה .2

תימחק; - (1) פסקה (2)

"48" יבוא "12". ובמקום ,"(1) "בפסקה יבוא ו–(2)" (1) "בפסקאות במקום בפסקה (3),  (2)

- יום התחילה), (להלן בניסן התשס"ד (1 באפריל 2004) תקנות אלה, ביום י' 3. תחילתן של
הרפואית, הנכות  שיעור של מחדש,  לבדיקה בקשה ועל לבדיקה  בקשה על יחולו  והן

או לאחריו. התחילה שהתקבלה ביום

(13 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"ב
ן ו שר אריאל  (3-2146 (חמ

הרווחה ושר הממשלה ראש                                                                                   
__________

2 ק"ת התשנ"ח, עמ' 657.

מחדש ותביעה חדשה) (בדיקה נכות) (ביטוח  תקנות הביטוח הלאומי
התשס"ו―2006 (תיקון),

התשנ"ה- משולב], [נוסח הלאומי הביטוח לחוק ו–400 214 סעיפים לפי סמכותי בתוקף
ועדת  ובאישור לחוק,  12 סעיף  לפי המוסד מועצת  עם בהתייעצות החוק),  - (להלן  11995

אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של והבריאות הרווחה העבודה

חדשה), ותביעה מחדש (בדיקה נכות) (ביטוח הלאומי הביטוח לתקנות (2)5 בתקנה .1
המתחילה והסיפה ,"15" יבוא   "36" במקום העיקריות), התקנות - (להלן התשס"א-22000

- תימחק. במילים "ולגבי עקרת בית"

במילים המתחילה והסיפה ,"15" יבוא   "36" במקום  העיקריות, 6(ב)(2) לתקנות בתקנה .2
- תימחק. בית" "ולגבי עקרת

במילים המתחילה והסיפה במקום "36" יבוא "15", העיקריות, 6א(ב)(2) לתקנות בתקנה .3
- תימחק. בית" "ולגבי עקרת

התחילה) יום - (להלן בתמוז התשס"ג (1 ביולי 2003) ביום א' תקנות אלה 4. תחילתן של
חוזרת, בתביעה דיון על או הרפואית, הנכות שיעור של מחדש לבדיקה בקשה על יחולו והן

או לאחריו. התחילה שנתקבלה ביום

(13 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"ב
ן ו שר אריאל  (3-3032 (חמ

הרווחה ושר הממשלה ראש                                                                                   

__________
.95 עמ' התשס"ד, 1 ס"ח התשנ"ה, עמ' 207;

2 ק"ת התשס"א, עמ' 68.

6 תיקון תקנה

8 תיקון תקנה

ותחולה תחילה

5 תיקון תקנה

6 תיקון תקנה

6א תיקון תקנה

ותחולה תחילה



5.1.2006 התשס"ו, בטבת ה' ,6451 התקנות קובץ 316
הממשלתי במדפיס  והודפס המשפטים, משרד רשומות, במח' סודר  ISSN חדש 0334-7014  שקל  1.42 המחיר

(תיקון), קבע) בשירות חייל בעד ביטוח (דמי הלאומי הביטוח  תקנות
התשס"ו―2006

התשנ"ה- משולב], [נוסח הלאומי הביטוח לחוק ו–400 377 סעיפים לפי סמכותי בתוקף
מתקין תקנות  סעיף 12 לחוק, אני לפי במועצת המוסד שנועצתי החוק), ולאחר - 11995 (להלן

אלה:

התשכ"ה- קבע, בשירות בעד חייל ביטוח הלאומי (דמי הביטוח לתקנות 2(ב) בתקנה .1
- 21965

יבוא הממוצע" השכר "מחצית ובמקום "3.5%" יבוא "3.95%" במקום (1) בפסקה (1),
הממוצע"; מהשכר 60%"

יבוא הממוצע" השכר "מחצית ובמקום "1.48%" יבוא "0.35%" במקום (2) בפסקה (2),
הממוצע". מהשכר 60%"

דמי ניכוי על יחולו והן בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006), א' אלה ביום תקנות 2. תחילתן של
ואילך. התחילה יום בעד המשתלמים ביטוח

(1 בינואר 2006) התשס"ו בטבת א'

ן ו שר אריאל   
(3-391 (חמ

הרווחה ושר הממשלה ראש                                                                                   
__________

1 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

2 ק"ת התשכ"ה, עמ' 1692.

מידבקות)  מחלות - רשימת לפקודה העם (שינוי התוספת השניה בריאות צו
התשס"ו―2006 ,(2 (מס'

אני מצווה  הפקודה), 11940 (להלן - העם, בריאות לפקודת 11א לפי סעיף בתוקף סמכותי
לאמור:

אחרי אינדיבידואלית, הודעה המחייבות מחלות ברשימת ב', בחלק לפקודה2, ב' בתוספת .1
יבוא: 28 פרט

."Pandemic flu "28א. שפעת פנדמית                       

פרסומו. מיום ימים 7 זה צו של תחילתו .2

(29 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו כ"ח
וה נ דני   (3-1294 (חמ

הבריאות שר                                                                                   

__________
.169 עמ' ,1 תוס' ,1949 ;191 עמ' ,1 תוס' 1 ע"ר 1940,

.14 עמ' התשס"ו, 2 ק"ת התש"ס, עמ' 49 ועמ' 730;

ותחולה תחילה

2 תיקון תקנה

ב' תוספת שינוי
לפקודה

תחילה




